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Číslo 10 II. ročník

Nedeľa, 19. septembra 1999
25. nedeľa v období cez rok

Resp.: Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú.

VI. „NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA“

KEĎ HOVORÍME „neuveď nás do po-
kušenia“, prosíme Boha, aby nám

nedovolil nastúpiť cestu, ktorá vedie
k hriechu. Táto prosba siaha ku kore-
ňom predchádzajúcej, lebo naše hriechy
sú ovocím súhlasu s pokušením. Pro-
síme nášho Otca, aby nás do neho
„neuviedol“. Je ťažké preložiť jedným
slovom grécky výraz, ktorý doslovne
znamená „nedovoľ, aby sme prišli do
pokušenia“, „nedopusť, aby sme podľahli
pokušeniu“. „Veď Boha nemožno pokúšať
na zlé a ani on sám nikoho nepokúša“
(Jak 1, 13); naopak, chce nás od poku-
šenia oslobodiť. Táto prosba naliehavo
prosí o Ducha rozoznávania a sily.

„Nebyť uvedený do pokušenia“ zahŕňa
v sebe rozhodnutie srdca: „Kde je tvoj
poklad, tam bude aj tvoje srdce… Nik
nemôže slúžiť dvom pánom“ (Mt 6, 21.24).
Otec nám dáva silu. „Skúška, ktorá na
vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný.
On vás nedovolí skúšať nad vaše sily,
ale so skúškou dá aj
schopnosť, aby ste
mohli vydržať“ (1 Kor
10, 13). Takýto boj

a takéto víťazstvo sú však možné iba
v modlitbe.

VII. „ALE ZBAV NÁS ZLÉHO“

POSLEDNÁ PROSBA týka sa každého
z nás osobne, ale sme to vždy „my“,

čo sa modlíme v spoločenstve s celou
Cirkvou a za oslobodenie celej ľudskej
rodiny. Zlo v tejto prosbe nie je niečo
abstraktné, ale označuje osobu, satana,
Zlého, anjela, ktorý sa stavia proti Bohu.
Keď prosíme, aby sme boli zbavení
Zlého, prosíme zároveň o to, aby sme
boli oslobodení od všetkého terajšieho,
minulého i budúceho zla, ktorého je on
pôvodcom alebo podnecovateľom. V tejto
poslednej prosbe Cirkev predkladá pred
Otca všetky úzkosti sveta. Zároveň s
oslobodením od zla, ktoré sužuje ľudstvo,
vyprosuje aj vzácny dar pokoja a milosti
neprestajného očakávania Kristovho
návratu.

Záverečným „Amen“ vyslovujeme svoje
„Fiat“ vzťahujúce sa na sedem prosieb:
„Nech sa tak stane…“

Katechizmus
Katolíckej cirkvi,
SSV, Trnava 1999

– jg –

MODLITBA PÁNA: „OTČE NÁŠ“
(Dokončenie)
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„Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite
a nebudete ako deti, nevojdete do
nebeského kráľovstva.“       Mt 18, 3

DIEŤA
AKO VZOR

DIEŤA UŽ V STAROM zákone je
predstavované ako privilegovaný
Boží tvor pre svoju stálosť a pri-

rodzenú nedokonalosť. Sám Pán je och-
rancom sirôt a obhajcom ich práv (Ex 22,
22-24; Ž 68, 6). Boh si často vyvolil za
prvých prijímateľov a poslov svojho zjave-
nia a svojej spásy práve deti.

Napriek príkladom, keď vyvolené
osobnosti v mladom veku plnili Božiu vô-
ľu, neexistovalo zovšeobecnenie, kde by
bolo dieťa vyzdvihnuté ako vzor. Pred
Ježišom Kristom sa nikde vo svete ne-
vyskytuje prípad, kde by detstvo bolo
cenené ako ľudská hodnota, vzor ľud-
skosti. V protiklade
k mienke vtedajších
ľudí učí Ježiš o pri-
vilégiu a šťastí chu-
dobných, či prena-
sledovaných, a tiež
hlása privilégium
detstva z hľadiska
poznania, porozu-
menia a aj z hľadis-
ka existencie! Deti totiž porozumejú ve-
ciam Božieho kráľovstva skôr a ľahšie než
učenci. Kristus to vyjadril veľmi jasne,
keď povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán
neba i zeme, že si tieto veci skryl pred
múdrymi a rozumnými a zjavil si ich
maličkým“ (Lk 10, 21; Mt 11, 25).

Ako máme porozumieť tejto „Božej
hre“, kde je múdrosť mudrcov a poznanie
filozofov len veľkým nepochopením a kde
práve poznanie a porozumenie udeľuje
malým deťom. Ježiš zdôrazňuje, že deťom
patrí nebeské kráľovstvo (Mt 19, 14;
Lk 18, 15), že im neslobodno brániť, aby
prichádzali k nemu.

Ak chceme pochopiť Ježiša, musíme
sa preniesť do biblickej perspektívy stvo-
renia. Dieťa je Bohom stvorená ľudská
bytosť. Ešte nezostarlo, jeho inštinkty sú
zdravé, nebol porušený jeho zmysel pre
pravdu a spravodlivosť. Nie je schopné
niečo si nahovárať, nie je schopné kom-

promisov, ešte nerezignovalo. Neochro-
muje ho nepremožiteľný smútok, ako
niektorých dospelých ľudí. Je stále
blízko prameňa. Viac, než ktokoľvek iný,
je schopné porozumieť učeniu, ktoré vy-
chádza zo samotného zdroja bytia.

Z hebrejského i z Ježišovho hľadiska
je detstvo novým stvorením. Narodenie
dieťaťa podľa biblického myslenia zna-
mená a ustanovuje nové a pôvodné stvo-
renie, ktoré práve vyšlo zo stvoriteľových
rúk a nemalo čas sa skaziť. Neskôr,
veľký učiteľ Cirkvi Tomáš Akvinský po-
vedal, že: „dokonalosť je v mladosti“. Túto
pravdu môžu potvrdiť všetci biológovia

i psychológovia. Mla-
dosť je obdobie, keď
je človek schopný
tvoriť, vynaliezať,
adaptovať sa, vyví-
jať, chápať nové
veci. Staroba je na-
opak doba, kedy
tvorivosť a adapta-
bilita, vynaliezavosť

a schopnosť porozumieť novému nie je
dostatočná a často chýba.

Na záver sa núka niekoľko otázok.
Ako sa stať Božím dieťaťom? Ako zabrá-
niť, aby tie deti, ktoré ešte nie sú ska-
zené, nepodľahli vplyvom prostredia,
v ktorom vyrastajú, keď na každom kroku
na nich číha nebezpečenstvo mravného
ohrozenia, keď sa morálne hodnoty v na-
šej spoločnosti postupne vytrácajú…?
Návod na riešenie týchto otázok nájdeme
predovšetkým v modlitbe a čítaní Svä-
tého písma. To je jednoznačný zdroj poz-
nania a sily, lebo „v Božom slove je toľká
sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou
silou Cirkvi a jej deťom posilou vo viere,
pokrmom duše a čistým, nikdy nevysy-
chajúcim prameňom duchovného života“
(Dei Verbum, č. 21). Všetko je v našich
rukách. Buďme ako deti, lebo len tak
môžeme prijať Božie kráľovstvo a vstúpiť
doň.  – bl –
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7.30 9.00 10.30 17.45
1. čítanie p. Potocká P. Kovalík N. Tomková K. Kassayová

2. čítanie J. Karniš M. Princíková P. Béreš p. Kassay

prosby p. Dinisová deti V. Halászová p. Kucharčík

SVÄTÉ OMŠE

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS POZNÁMKA

Po
20. 9.

Sv. Ondreja a korejských mč.
Trebišov

6.45

r. Veľké veci urobil s nami Pán
a máme z toho radosť.

17.45
Vojčice 18.00

Ut
21. 9.

Sv. Matúša, ap. ev.
Trebišov

6.45

r. Po celej zemi rozlieha sa
ich hlas.

16.30
Vojčice 18.00

St
22. 9.

Sv. Emeráma, bs. mč.
Trebišov

6.45

r. Nech je zvelebený Boh,
ktorý žije naveky.

17.45
Vojčice 18.00

Št
23. 9.

Trebišov
6.45

r. Pán Boh miluje svoj ľud. 16.30
Vojčice 18.00

Pi
24. 9.

Trebišov
6.45

r. Dúfam v Pána, môjho Boha,
v spásu mojej tváre.

16.00 adorácia

17.45
Vojčice 18.00 za účasti detí

So
25. 9.

r. Pán nás bude chrániť ako pastier
svoje stádo.

Trebišov
6.45

17.45 mládežnícka

Vojčice 6.45

Ne
26. 9. 26. nedeľa v období cez rok

Trebišov

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
17.45

Vojčice
9.00

14.00 sv. ruženec

ČÍTANIA NA BUDÚCU NEDEĽU 26. 9. 1999
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SVÄTEC TÝŽDŇAMYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ

SVÄTÝ EMERÁM, BISKUP
A MUČENÍK (OKOLO R. 700)

K MENU A ÚCTE sv. Emeráma
sa viaže najstaršia známa cir-
kevná stavba na Slovensku,

a to kostol na Martinskom vrchu pri
Nitre.

Sv. Emerám pochádzal zo západnej
časti Franskej ríše. Niekedy okolo
roku 700 prišiel na pozvanie vojvodu
Teoda do Regensburgu. Emerám bol
vtedy už biskupom a vojvoda chcel,
aby sa spravoval cirkev na jeho úze-
mí. Niekedy v čase jeho odchodu do
Ríma neznámi páchatelia uniesli
dcéru regensburského vojvodu. Nie-
ktorí z toho mrzkého činu podo-
zrievali Emeráma. Vojvodov syn Lam-
bert bez toho, že by vec poriadne
vyšetril, dal sa so skupinou ozbro-
jencov prenasledovať biskupa a do-
stihol ho. Emerám údajne vedel, kto
je skutočný vinník, ale z vážnych
dôvodov ho nechcel prezradiť a rad-
šej sa dal sám zabiť.

Mŕtve Emerámovo telo dopravili do
Regensburgu, kde ho pochovali v kos-
tole sv. Juraja. Čoskoro vyšla pravda
o jeho nevine a veriaci ho začali
uctievať ako svätca. Pri jeho hrobe
vznikol slávny kláštor, ktorý bol po
ňom pomenovaný.

Pamiatka sv. Emeráma sa zacho-
vala až do našich čias aj na Sloven-
sku, v Nitre, kde mu bol kedysi
zasvätený prvý známy kostol v našej
vlasti. Sv. Emerám sa uctieva ako
patrón nitrianskej katedrály a jeho
sviatok sa slávi v celom biskupstve
ako liturgická spomienka.         – jg –

BOŽIA DOBROTA a starosť
o ľudí sa neobmedzuje na ur-
čitý národ alebo na určitých

jednotlivcov. Boh je otcom všetkých
ľudí a jeho láska sa vzťahuje na
všetkých, najviac však na tých „pos-
ledných“: teda na hriešnikov a po-
hanov.

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, So, Ne o 16.30
  Ústav Ut, Št o 15.30 a Ne o 10.30

Kancelária farského úradu
 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30

popoludní Po, St, Pi 15.00 – 16.30
Ut, Št 15.00 – 16.00

V prvopiatkový týždeň úradné hodiny
popoludní nie sú!

Krstná náuka piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Minulú sobotu, 11. 9., otec arci-

biskup Mons. Alojz Tkáč vyslúžil
sviatosť birmovania 64 birmovancom.
Prajeme veľa Božieho požehnania do
života týchto nových Božích bojovní-
kov.

V nedeľu, 12. 9., prijali sviatosť
krstu Simona Sakáčová, Matúš Van-
čo, Lenka Siváková a Daniela Mate-
jová. Vítame ich v našom spolo-
čenstve. Nech sú rodičom na radosť
a svetu na osoh.

Od budúceho piatku, 24. 9., budú
prebiehať pravidelné stretnutia
mládeže po večernej sv. omši. Sr-
dečne pozývame všetkých mladých,
hlavne birmovancov a nielen bir-
movancov, ktorí by sa chceli du-
chovne obohatiť.

OZNAM


